
e yt wierny przyj^tym wartosciom, nie-
ugi^ty wobec przeciwnosci, bogaty 
wewn^trznie. Miat usposobienie spote-

cznika, odznaczal s i ^ umie j^ tnosc i^ l^czenia 
wiedzy z aktywnosciq, jakiej wymagata chwila. 
Byt humanist^, szczerym patr iot^ i dobrym 
chrzesci janinem. 

Nie zwracat na siebie zbytniej uwagi, nie 
domagat s i ^ uznania, nie spodziewat s i ^ 
nagrod. Chciat miec udzial w przezwyci^zaniu 
niesprawiedliwosci i klamstwa; byl zdania, ze 
wytrwalymi malymi krokami mozna skute-
cznie przyblizac si§ do upragnionego celu. W 
akceptowaniu osoby nigdy nie stawiat sobie 
granicy, ale n ieznos i t kompromisowz wartos-
ciami. Marksistowskie idee nie znalaziy 
dost^pu do jego przekonah, nie u legtzadnym 
mirazom w latach realnego socjalizmu w 
Polsce. Zbyt dobrze znat wiatr ze Wschodu. 

Urodzit s i ^ w 1914 r. we Lwowie, tarn wzra-
stat w czasie dziejowych tragedii i przelomow 
— I wojny swiatowej, rewolucji w Rosji, wojny 
polsko-bolszewickiej . Wychowany patr ioty-
cznie absolwent Iwowskiego gimnazjum kla-
sycznego standi na progu zyc iowych wybo-
row w 1934 r. Interesowa+a go historia, mate-
matyka, prawo, ekonomia. Zdecydowat, ze 
b^dzie studiowat na Uniwersytecie im. Jana 
Kazimierza prawo i ekonomi^ rownoczesnie, 
bo pomyslal, ze profesjonalisci z tych dziedzin 

odradzaj^cej si§ Polsce najpilniej pot-
rzebni. Ledwie rozpoczql prac^ naukow^ 
pod kierunkiem prof. Stanis+awa Grabskiego, 
wybuchta II wojna swiatowa. 

Doswiadczenia tragedii historycznych i 
osobistych nieszcz^sc nigdy go nie zatamaty, 
zadnej sytuacji nie uznat za ostatecznie prze-
gran^. Stabsza kondycja f izyczna nie pozwol i -
la mu brae udziatu w kampanii wrzesniowej, 
ale zaraz po kapitulacji zacz^t konspirowac — 
najpierw wSluzb ieZwyc i^s twu Polski, pozniej 
w ZHP we Lwowie. Podczas proby przekro-
czenia granicy w^gierskiej zostal wraz z bra-
tern Zygnnuntem schwytany i osadzony w w i ^ -
zieniu NKWD. Zwolniony w czerwcu 1941 r. z 

braku dowodow ponownie obj^t dowodztwo 
swego oddziatu harcerskiego ZWZ we Lwo
wie. Tropiony tym razem przez gestapo musiat 
uciekac. W Warszawie aresztowano go w 
tapance ul icznej. Od wrzesnia 1943 r. przeby-
wat w al. Szucha, na Pawiaku i w obozie przy 
ul. G^siej. Znowu nieoczekiwanie zostal 
uwoln iony. Byt juz marzec 1944 roku. Za j ^ t s i ^ 
kolportazem prasy podziemnej, a gdy wy-
buchto powstanie warszawskie, zgtosit s i ^ na 
ochotn ika do III p lutonu VIII kompani i bata-
l ionu „Ki l ihski". Walczyt przy zdobywaniu 
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„Pasty" na Zielnej, potem ranny w Al. Jerozo-
l imskich walczyt dalej. Opuscit Warszaw§ 
razem z ludnosci^ cywi ln^ . 

Po wojnie stawit si§ do pracy przy odtwa-
rzaniu Wydziatu Prawa na Uniwersytecie War-
szawskim. Zwoln iony z uczeini za pogl^dy 
poi i tyczne nie zrezygnowatz dziatalnosci spo-
tecznej ani z dydaktyki . Uwrazliwiat kolejne 
pokolenia na wartosci, ktore sam stawiat naj-
wyzej — na prawd^ i odwag^. W okresie stal i-
nowskim okazat nieztomnosc, nie uwierzyt w 
odwilz. Pracowat naukowo w Instytucie Fi-
nansow. wyktadatekonomi^ i historic doktryn 
ekonomicznych na ATK, wygtaszat prelekcje 

oparte na spotecznej nauce Kosciota w para-
fiach catej Polski, przewodniczyt Arch ikonf ra-
terni Literacklej przy katedrze sw. Jana w War
szawie (nalezat do tego bractwa od 1954 r.), 
wydawat czasopisma drukowane w Wydziale 
Duszpasterskim Kuril Metropoli talnej War-
szawskiej, poswi^cone zagadnieniom spote-
cznym i h istorycznym. Miatznaczny dorobek 
jako ekonomista: publ ikacje naukowe, w tym 
dwie prace habil i tacyjne (pierwsz^ na temat 
teorii wartosci i ceny skonfiskowata cenzura). 

Zaangazowanie spoteczne byto powodem 
ci^gtych przykrosci i t rudow. W 1979 roku 
stracit pahstwow^ posad^, poniewaz napisat 
list otwarty do przewodnicz^cego Rady Pah-
stwa Henryka Jablohskiego o przyczynach 
zaiamania gospodarki polskiej i potrzebach 
radykalnych zmian w pol i tyce spotecznej i 
ekonomicznej . Byt wspotzatozycielem Nieza-
leznego Ruchu Chrzesci jahsko-Spotecznego, 
i za posrednictwem tej organizacji w sierpniu 
1981 r. domagat s i ^ zmian systemu rz^dzenia 
Polsk^. 

Ogtosit swoj^ propozycj^ spoteczno-
-ekonomiczn^ dia Polski zbudowan^ na spo
tecznej nauce Kosciota pt. „Kapital izm, 
socjalizm i trzecia droga". 

Uczestniczyt w tworzeniu i w pracach wielu 
organizacj i , k lubow i komitetow niepodleg-
tosciowych, takich jak; Zwi^zek Wolnych 
Polakow, Klub Stuzby Niepodlegtosci, Komi-
tet Katyhski, Komitet Odrodzenia Harcerstwa 
Polskiego, Komitet Obywatelski przy Prze-
wodnicz^cym NSZZ „Sol idarnosc" Lechu 
Wal^sie. 

Na tak czynnego profesora spadta nieule-
czalna choroba. Lekcewazyt j ^ , zwalczat, poki 
mogt, az wreszcie przyjqt i m^znie znosit jej 
wyniszczaj^ce dziatanie. Zmart 20 pazdzier-
nika 1991 r. Posmiertnie prezydent RP odzna-
czyt profesora Mieczystawa Nieduszyhskiego 
Krzyzem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski za wybitne osi^gni^cia w dziatalnosci 
naukowej i spotecznej. 
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